Parkeeronderzoek winkelcentrum Terwijde en
Muziekplein Terwijde
De gemeente Utrecht heeft een onderzoek uit laten voeren naar de parkeerdruk rond het
winkelcentrum Terwijde, en het Muziekplein dat ernaast ligt. Het uitgevoerde
parkeeronderzoek had twee doelen. In de eerste plaats moest er inzicht komen in de
parkeerdruk rondom het winkelcentrum van Terwijde en het Muziekplein. In de tweede
plaats moest er inzicht komen in welk soort parkeerders er staan, verdeeld over de dag en
hoe lang. Het ging hierbij om bewoners, bezoekers, werkers en/of forensen.
Onderzoeksdagen
De parkeerdrukmetingen rondom het winkelcentrum van Terwijde is uitgevoerd op de
volgende dagen:


Dinsdag 7 mei 2019;



Vrijdag 10 mei 2019;

Op beide onderzoeksdagen vonden de parkeerdrukmetingen plaats om 06.00, 09.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 en 23.00 uur.
Winkelcentrum Terwijde
In totaal zijn er 863 parkeerplaatsen in het winkelcentrum Terwijde. De hoogste bezetting is
op dinsdag 7 mei waargenomen om 13.00 uur (467 voertuigen) en op vrijdag 10 mei, weer
om 13.00 uur (485 voertuigen). De bezetting voor de piekmomenten op beide
onderzoeksdagen ligt daarmee net boven de 50%.
Om 6.00 uur staan er alleen bewoners geparkeerd. Op beide dagen ongeveer 240.
Gedurende de dag komen daar meer bezoekers en meer werkers of forenzen bij. Rond 13.00
uur staan er nog ongeveer 100 bewoners en staan er 150 (dinsdag) tot 200 (vrijdag)
bezoekers geparkeerd. Ook staan er 200 werkers, waarvan bijna 80 forenzen. Op vrijdag
staan er meer bewoners (ongeveer 200 en ongeveer 160 werkers en/of forenzen. ‘s Avonds
om 23.00 uur staan er weer alleen bewoners geparkeerd.
Muziekplein Terwijde
Voor het Muziekplein heeft er aanvullend onderzoek plaatsgevonden om de drukte rondom
het halen en brengen bij de school en het kinderdagverblijf in beeld te brengen. De extra
parkeerdrukmetingen vonden plaats op dinsdag 18 juni 2019 en vrijdag 21 juni 2019 vlak
vóór start van de lessen (tussen 08.00 en 08.15 uur) op de nabijgelegen basisschool. Daaruit
blijkt dat er vooral aan de westkant van het Muziekplein op dit tijdstip een hoge parkeerdruk
is. Dit is ook de reden om aan de Hof Ter Weydeweg 24 extra parkeerplaatsen te realiseren
als Kiss & Ride plek voor de school en het kinderdagverblijf.

